
Tervetuloa
Kilpailu on mönkijöiden ja maastoautojen kestävyyskilpailu, jossa jouk
kueet yrittävät ehtiä käymään mahdollisimman monella rastilla kilpai
luajan puitteissa. Mitä vaikeampi rasti, sitä enemmän siitä saa pisteitä.
Kilpailun voittaa joukkue, joka on kerännyt suurimman pistesaaliin. Kil
pailijat saavat kiertää rastit haluamassaan järjestyksessä, eikä kaikkia
ole pakko hakea.

Mönkijät ajavat kahdessa luokassa, kuten myös maastoautot. Mönki
jöillä originalluokassa riittää, että toinen mönkijä saadaan rastin kans
sa kosketusetäisyydelle, kun taas proluokassa pitää kummankin
mönkijän olla samaan aikaan kosketusetäisyydellä rastista.

Autoissa luokkajako menee rengaskoon mukaan. Alle 33" renkaat aja
vat pikkuluokassa ja loput suuressa luokassa. Autojen tulee olla kat
sastettuja. Avoinloukka on tarkoitettu niille ajoneuvoille jotka eivät mahdu
normaaleihin luokkiin.

Kilpailupaikalle löydät laittamalla osoitteen Granholmintie 1, 29640
Honkakoski navigaattoriisi. Kilpailijat lähtevät perjantaina 22:00 ja tule
vat maaliin lauantaina 16:00 mennessä. Kaikki ajoneuvot lähtevät liik
keelle 3 ja 4 alueilta. Yleisöalueella käyvät likipitäen kaikki ajoneuvot la
914 välillä, joten se on hyvä katselupaikka, missä pienellä alueella nä
kee paljon toimintaa. Samoin auton saa helposti parkkiin Granholmin
tien varteen, josta lyhyt kävelymatka itse yleisöalueelle.

Yleisöalueella myös makkaranmyynti ja buffet.

Muutama huomioitava juttu
 Näin keväällä ruohikkopalovaara on ilmeinen. Olkaa erittäin varo

vaisia tupakantumppien yms. kanssa. Avotulen teko kielletty, paitsi
karttaan merkityssä makkaranpaistopaikkojen laavuissa.

 Omalla moottoriajoneuvolla ei saa ajaa kilpailualueille, poislukien
yleisöalueelle johtava tie. Alueen sisällä saa liikkua jalkaisin tai pol
kupyörällä.

 Pysäköinti normaalien liikennesääntöjen mukaan teiden varteen tai
järjestäjän osoittamille paikoille. Pitäkää huoli pysäköidessänne, et
tette estä tai aiheuta vaaraa muille tienkäyttäjille, älkää pysäköikö
kenenkään pihaan.

 Varokaa vinssaavia ajoneuvoja, sillä katketessaan vaijeri sivaltaa
vaarallisella voimalla. Pitäkää muutenkin turvallinen etäisyys ajo
neuvohin.

 Uskokaa, kun kilpailija pyytää antamaan tilaa. Hän ei tee sitä tur
haan.

 Muistakaa, että minkä jaksatte kantaa metsään, jaksatte myös kan
taa pois. Pidetään paikat roskattomina.







Bongaa #Eikiusita – tunnus kilpailun ajoneuvoista tms. Nappaa kuva
tunnuksella varustetusta ajokista ja julkaise se #Eikiusita facebooksivulla.
Tästä kisasta kuvia julkaisemalla sinulla on mahdollisuus voittaa erinäisiä
tuotepalkintoja. Siispä kamerakännykät jne. laulamaan ja kuvia jakoon.
https://www.facebook.com/eikiusita/

#Eikiusita on auto ja moottoriurheilijoiden yhteinen kampanja jolla
osoitamme vastustavamme koulukiusaamista ja kiusaamista ylensäkkin.

Kampanjan yhtenä osana on kouluihin jalkautuminen. Harrastajat tulevat
kertomaan kouluihin kiusaamisesta. Tietenkin asiaa lähestytään
harrastuksemme kautta. Koululle voidaan tuoda ajokalustoa. Näin
keskustelusta saadaan rennonpaa ja lasten ja nuorten kanssa saadaan
helpommin puhuttua, ja tärkeästä asiasta kertominen ei kuulosta pälkästään
saarnalta. Myös rennommassa ilmapiirissä on lasten ja nuorten helpompi
kertoa kokemuksistaan.

Kampanja on viellä nuori, mutta jo nyt on saatu positiivisia tuloksia.

Kilpailija kertoo mielipiteensä tähän tärkeään asiaan laittaessaan ajokkiinsa
#Eikiusita tunnuksen. Mikäli katsojana haluat omaan autoosi tämän
tunnuksen tule yleisöalueelle, siellä on tarroja jaossa.

www.eikiusita.net

Aluekuvaukset

Alue 1.
Tällä alueella on jo klassiset yleisörastit. Muutama hajarasti on myös
alueelle tiputeltu. Yleisörastit on perinteisesti tarjonnut yleisölle mah
dollisuuden nähdä kisaajien osaamista ja mielettömiä ajosuoritteita.

Alueella on buffet rastien aukioloaikana. Buffetin tuotto menee lyhen
tämättömänä paikallisen airsoft joukkueen tukemiseen. Yleisörastit
avoinna 914.

Alue 2.
Honkakosken kisan perinteinen neva. Viime vuodesta poiketen tänne
alueelle tullaan vasta aamulla. Kilpailijat ovat jo painineet metsässä
yön yli. Nyt eroittuu jyvät akanoista. Alueella ei ole montaa rastia joten
alueella olevia kilpailijoita on helppo seurata. Osa rasteista on nevalla
ja osa on kallioilla vanhan sähkölinjan läheisyydessä. Alueen laidalla
on laavu, jossa tulet koko yön.

Alue 3.
Valtatien ja junaradan välinen alue. Täällä on parit ojien ylitykset ja
kosteammat rastit. Muutamia rasteja löytyy myös alueen kallioilta.
Helppo liikkua pitkin metsäautoteitä. Näitä teitä pitkin pääsee myös
helposti alueelle 4.

Alue 4.
Kilpailun suurin alue. Täältä löytyy kaikkea. On helppoja urien varsilla
olevia rasteja, ojia, kallioita, kangasmetsää sekä suota. Useita hyviä
katselupaikkoja. Alueella on laavu, jossa tulet koko yön. Laavun lähel
lä rasteja, joten makkaranpaiston lomassa voi seurata kilpailijoiden
suoritteita.

Keskimmäiseltä junaradan ylitykseltä ylitultaessa oikealle puolelle jää
useita mielenkiintoisia rasteja. Kauimaisessa kulmassa lähellä Viita
senkytöä on mielenkiintoinen kallio paikka jonka lähellä useampi rasti.
Alueella on helppo liikkua metsäautoteitä pitkin.




